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از من و ترامپ
محافظت کنید!

مایک پامپئو وزیر
خارجه دولت دونالد
ترامپ در یک مصاحبه
تازه در واکنش به
سخنان اخیر رئیس
جمهور کشورمان که
قصاص عامالن ترور
سردار سلیمانی را
تکرار کرد ،خواستار
حفاظت از خودش و
دونالد ترامپ در برابر
«تهدیدات ایران» شد.
وی در مصاحبه با
فاکس نیوز بار دیگر از
ترور شهید سلیمانی
دفاع کرد و گفت :ما
داشتیم از ایاالت
متحده دفاع میکردیم
و مردم آمریکا را امن
نگه میداشتیم .حاال
تیم رهبری سیاسی
باید از من و رئیس
جمهور محافظت کند.

◾قدردانی رئیس دستگاه قضا از دیوان محاسبات
رئیس دستگاه قضا در جلسه هیئت عمومی دیوان
محاسبات از اقــدامــات ابــتــکــاری دی ــوان محاسبات
قدردانی کرد .به گزارش فارس ،محسنی اژهای افزود:
ابتکار عمل دیــوان محاسبات در دعــوت از وزیــران و
نامهنگاری با وزارتخانهها برای شرح ترک فعلها و نقاط
فساد و ضعفها و ارائه گزارش تفریغ بودجه راباید به
فال نیک گرفت.

 915000633خبر درگذشت نیروی پاکبان در
برخورد با خودرو بسیار دردآور بود .نیروهای دست
اندرکار این حوزه بهتر است با رانندگان بی مالحظه و
متخلف بهطور جدی برخورد کنند تا از تکرار دوباره
چنین حوادثی جلوگیری شود.

رابرتمالی
سالیوانرا
دور زد
همزمان با پیشرفت
مذاکرات ،هفتهنامه
اسپکتِیتور ،مذاکرات
وین را یکی از
ناکامیهای غرب در
سال  ۲۰۲۱دانست
و نوشت :جیک
سالیوان ،مشاور امنیت
ملی بایدن صدای
معقولتر اردوگاه
آمریکاییهاست ،اما
همواره توسط رابرت
مالی دور میخورد.
رابرت مالی توانسته
است آنچه را که
مدنظرش هست در
مذاکرات به آنتونی
بلینکن گزارش دهد.
در نتیجه ،ابعاد واقعی
افتضاح از کاخ سفید
پنهان مانده است و
در صورت بروز نتایج
منفی آن شاهد برکناری
رابرت مالی از این سمت
خواهیم بود.

 9360000827وعدههای داد ه شده فرماندار جدید
شهرستا ن گلبهار در مورد رسیدگی به وضع
نابسامان وکرایههای مسافربرهای شخصی و
اضافه شدن روز به روز تعدادی رانندگان نامعلوم
با کرایه۱۵هزار تومان به مشهد -که در روزهای

تعطیلی بیشتر از این عدد هم هست -در مرحله
حرف و سخن باقی ماند و ما مردم هم منتظریم تا کی
وعدههای عالی اجرایی شود.
 9050000830معتقدم شهرداری باید به جای پلمب
ساختوسازهای غیرمجاز ،مالک آن را دستگیر و تا

مهدی خالدی اقدام اپلیکیشن اینستاگرام
در حذف تصاویر حاج قاسم سلیمانی آن هم در
ایام گرامیداشت این شهید بزرگوار ،با واکنشهای
بسیاری از سوی کاربران فضای مجازی و مقامات
کشورمان روبهرو شد؛ رویهای که اوج خباثث غرب
و سوءاستفاده ابــزاری آنها از مقوله حقوق بشر
را بر همگان آشکار میسازد .بر این اساس روز گذشته وزیر ارتباطات
به سانسور محتوای منتشرشده از سوی کاربران ایرانی درباره سردار
سلیمانی واکنش نشان داد .عیسی زارع پور با انتشار پست و عکسی
از حاج قاسم نوشت :تناقض عجیبی بین واقعیت و ادعای صاحبان
پلتفرمهای بینالمللی درباره رعایت حقوق کاربران وجود دارد .آنها از
یک سو مدعی پایبندی به قوانین بینالمللی درباره آزادی بیان و احترام
به حقوق کاربران هستند و از سوی دیگر تحتتأثیر سیاستهای
ایرانستیزی آمریکا و رژیمصهیونیستی با سوگیری به سانسور و
حذف تصاویر و مطالب کاربران ایرانی و عالقهمندان به ایران میپردازد.
وی در ادامه از ارسال نامهای از سوی این نهاد به مدیران پلتفرمهای
متا و اینستاگرام در جهت رسیدگی به این موضوع خبر داده است.
◾نمایندگانهمپیگیرهستند
همزمان رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در اعتراض به رویه
غیرقانونی اینستاگرام در حذف تصاویر شهیدسلیمانی و تعلیق
کاربران ایرانی ،به مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل نامه زد.
مجتبی توانگر در توییتر نوشت :در نامهای رسمی به دبیر مجمع
حکمرانی اینترنت سازمان ملل ( )IGFنسبت به این رویه غیرقانونی
اعتراض کردم .این در حالی است که علی بهادری جهرمی سخنگوی
دولت نیز با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
حذف تصاویر (HERO#قهرمان) از فضای مجازی در راستا و امتداد
همان روحیه خشن آمریکایی و جنایت تروریستی  1:20است .وی
در این توییت تأکید کرده است :اقدام بزدالنه ایاالت متحده نقض

◾

◾

◾رسالتی که بر دوش مسئوالن است
همانگونهکهرهبرمعظمانقالبهممیگویند«:امروزهممستکبران

◾

◾بومیسازی؛ راهبرد آیندهنگرانه حاج قاسم

نگاهی به نقش سردار سلیمانی در تقویت
دفاعی منطقه به سود مقاومت

از سنگ
تا موشک

فاحش آزادی بیان و حقوق بشر علیه احساسات میلیونها انسان
در سراسر جهان است .آمریکا باید به این رویه خالف موازین حقوقی
پایان دهد» .گفتنی است در دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی،
بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز با هشتگ HERO#نام و یاد
شهید سلیمانی را زنده نگه داشتند که شبکههای مجازی با حذف
محتواهاییبااینهشتگاقدامبهسانسورمحتوایتولیدشدهکردند.
◾غرب با خودش چند چند است؟
اما اقــدام اینستاگرام در حذف محتواهای تولید شده دربــاره سردار
سلیمانیدرحالیاستکهغربهمیشهمدعی،درسالیاناخیرحقوق
بشر را به ابزاری برای فشار به کشورهایی که همسو با ایدئولوژیشان
نیستند ،تبدیل کردهاند .آنها در حالی موضوعاتی مانند حجاب،
قصاص و برخی دیگر از قوانین دینی را نقض حقوق بشر تعبیر کرده و
در پی آن تحریمهایی علیه کشورمان وضع کردند که خود در این مقوله
پرونده سیاهی دارند .دو جنگ جهانی اول و دوم با بیش از  60میلیون
کشته،دستپختهمینکشورهاست.امروزنیزدرهرنزاعودرگیریای
که ریز شویم نقش ویرانگر غرب به خوبی قابل درک است .اما همین
کشورها داعیهدار صلح هستند! از سویی آمریکا و اروپا در حالی انتشار
کاریکاتور از پیامبر اسالم (ص) و انواع واقسام توهین به ادیان الهی را با
حقوق بشر توجیه میکنند که هرگونه انتقاد از هولوکاست را برنتافته
و رد می کنند .آنها امــروز نیز در حمایت از دو رژیم صهیونیستی و
سعودیکهدرکشتارمردمفلسطینویمنازهیچچیزکمنگذاشتهاند
ابایی ندارند .پس با این اوصاف قابل پیش بینی است استقبال و عرض
ارادت مردم منطقه و بلکه جهان از سردار سلیمانی که در نخستین گام
با انتشار تصاویر سردار دلها صورت میگیرد را تحمل نکنند .غافل از
آنکه حاج قاسم امروز در دلها جا داشته و حذف او امکانپذیر نیست.

حسین محمدی اصل شاید کمتر کسی
باشدکهامروزبهقدرتبینظیرمقاومتدرمقابل
اشغالگران آمریکایی و صهیونیستی باور نداشته
باشد .همینکه ژنرال «اوری گوردین» از مقامات
صهیونیست اذعان میکند در صورت جنگ با
حزبهللا باید منتظر شلیک روزانه ۲هزار موشک
باشیم ،گواه این مدعاست .این البته تنها مربوط
به حزبهللا است چرا که گروههای فلسطینی نیز
در چند سال اخیر به پیشرفتهای خیرهکننده
دفاعی و تهاجمی مقابل صهیونیستها دست
یافتهاند که آنها را از خیال تجاوز جدی دوباره
به غزه حداقل در 10سال اخیر بازداشته است.

حمزه پاریاب تحلیلگر امنیتی نظامی ضمن بیان
ایــن نکات ،راهـبــرد تبدیل سنگ به موشک در
فلسطین که مهمترین اقــدام عملیاتی در حوزه
صنایع دفاعی بومی مقاومت به شمار میرود را
تحتتأثیراقداماتحاجقاسممیداند.ویبااشاره
به نقش ســردار سلیمانی در بومیسازی صنایع
دفاعی مقاومت از حزب هللا گرفته تا غزه و یمن
میگوید :از وجوه مغفول مانده شخصیت شهید
سلیمانی برنامهریزی برای خودکفایی عملیاتی
ملتهای مظلوم منطقه در مقابل مستکبران
بــود .بهویژه با خیزش تروریسم داعــش ،شهید
سلیمانی،ارتشهایدخیلدرمیدان
را مــوظــف بــه ت ــاش ب ــرای کاهش
آسیب پذیری عملیاتی کرد  .پاریاب
بــا بیان اینکه ایــن راهـبــرد توانست
از آسیب به مــردم و مناطقمسکونی تا
حد زیــادی جلوگیری کند ،اف ــزود :در
آن بازه زمانی نیازمند تولید سالح
های برد کوتاه مدرن بودیم .به
همین دلیل ســردار سلیمانی
دستور هوشمندسازی راکتها و
موشکهای برد کوتاه 10تا 25کیلومتر

از نام او وحشت دارند ،از یاد او وحشت دارند؛ ببینید در فضای مجازی
ـ البد بیشتر از مناطالع دارید دیگر؛ ـ با اسم او چه برخوردی دارند
میکنند؛ این هم یک تنبیه دیگری است ،تنبه بیشتری است برای
ما و مسئولین فضای مجازی کشور که بفهمند چه کار باید بکنند ،تا
دشمننتواندهرجوردلشمیخواهد،باهرجاییکهدلشمیخواهد
رفتار کند .و خب فضای مجازی ِموجود دنیا زیر کلید مستکبران است
دیگر؛ از اسمش هم میترسند و از تکثیر او وحشت دارند؛ الگو یعنی
این؛ می ترسند که تکثیر بشود».
درنهایتفارغازنوعنگاهمنفعتطلبانهغرببهموضوعحقوقبشر،
رسالت بزرگی هم بر دوش تصمیم سازان داخلیاست .همانگونه که
کشورهاییمانندروسیه،چینوحتیترکیهباتعیینمحدودیتهایی
اپلیکیشهای خارجی و از جمله اینستاگرام را به پذیرش و رعایت
حقوق داخلیشان مکلف کرده اند ،ما هم وظیفه داریم این مسئله
را مد نظر قرار داشته باشیم .در این بین بررسی و تأیید سریعتر طرح
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که چند ماهی است روی
میز نمایندگان محترم مجلس قرار دارد ،میتواند راهگشا بوده و منافع
مردم و امنیت ملی کشورمان را بیش از پیش مورد تأکید قرار دهد.

را صادر کرد .با تولید این سالح ها به توان نقطهزنی
از دل جبهه نبرد دست پیدا کردیم .با ابتکار عملی
که انجام شــد ،قــدرت مقابله مقاومت افزایش
پیدا کرد.
ایــن تحلیلگر اب ـت ـکــارات حــاج قــاســم در تغییر
معادالت منطقه ای به سود مقاومت را بینظیر
دانسته و تصریح کــرد :راهبرد تبدیل سنگ به
موشک به پشتوانه حاج قاسم اتفاق افتاد تا آنجا
که مقاومت فلسطین از راکت دستساز با برد 5
کیلومتر به راکتهایی با شعاع100کیلومتر رسید.
ا مـ ــروز همین دستیابی مقاومت
که ــای
غـ ـ ــزه بـ ــه م ــوشـ ـ 

دارای ب ــرد ،بلند اصـلـیتــر یــن عــامــل وحشت
صهیونیستهاست .با اهتمام شهید سلیمانی
ملت فلسطین در حوزه تولید مواد اولیه ،ساخت
بدنه موشک ،سوخت و مکان شناسی و شلیک
توانمندشدند و به فناوری پهپادی ،سالحهای
یهــای کــوچــک دست
م ــدرن و حتی زیــردریــای ـ 
یافتهاند .در این دوره حزب هللا لبنان هم با تکیه
بر صنایع دفاعی بومی بیش از  100هزار موشک و
راکت عملیاتی در اختیار گرفت.
ویبابیاناینکهتولیدبومیسالحتوسطمقاومت
از آینده نگری راهبردی حاج قاسم حکایت دارد،
گفت :در سالهای گذشته مقاومت به توازن
وحشت با صهیونیستها و آمریکاییها
رسیده است .در جنگهای احتمالی آینده
بــا رونـمــایــی ســا حهــای جــدیــد آفـنــدی و
پدافندی مقاومت از تعداد روزهای
درگیری کاسته خواهد شد
و حــت ــی اگ ـ ــر م ـشــابــه
گه ـ ــای پ ـیــش
جـ ـ ـنـ ـ ـ 
باشد ،میزان خسارت
و وحشت بــرای رژیــم
صهیونیستی چند
برابر ارزیابی میشود.

سخنگوی دستگاه قضا از صدور احکام سه پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی خبر داد

برخورد با احتکار و ترک فعل مسئوالن بازار خودرو

آرش خلیلخانه سخنگوی قوه قضائیه از صدور
احکام نهایی سه پرونده بــزرگ مفاسد اقتصادی
از جمله پرونده بانک سرمایه و تخلفات دریکی از
پتروشیمیها خبر داد .به گــزارش خبرنگار قدس،
ذبیحهللا خدائیان در نشست خبری دیروز خود در تشریح آخرین
وضعیت رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی ،اظهار کرد :در
پروندهتخلفاتمربوطبهیکیازپتروشیمیهاچهارنفرمحکومیت
قطعی پیداکردهاند که در همین رابطه مرتضی یافتیان که هزاران تن
از مواد اولیه پتروشیمی را غیرمجاز به فروش رسانده ،به  ۱۲سال
حبسوردمالوجزاینقدیوانفصالازخدمتمحکومشدهاست.
مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به پنج سال ،داوود ناشری به
دو فقره حبس سه و پنج سال و داوود شیرازی به پنج سال حبس
محکوم شدهاند.
وی بابیان اینکه در پرونده دیگری علی شفیعزاده شوشتری به اتهام
اخالل در نظام اقتصادی به  ۲۰سال حبس و رد مال و محمدرضا
شفی عزاده شوشتری به ۱۵سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم
شدند ،اضافه کرد :در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم هفت
نفر شامل آقایان حسن شاملویی ،سید مهدی موسوی نژاد ،فرهاد
تقوی ،مصطفی سیاهپوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی
زبردستبهحبساز 5تا 18سال،ردمالوجزاینقدیمحکومشدند.

و قطعه ســاز بازدیدهایی داشتند و توافقی صــورت گرفته
بود که تا پایان آبان ماه تعداد این خودروها کاهش یابد ،اما
متأسفانه به تعداد آنهــا افــزوده هم شد ،به همین دلیل از
خودروسازان تحت عنوان احتکار توضیح خواسته شد و اگر
پاسخ قانعکننده نداشته باشند ،موضوع جهت رسیدگی به
مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه ورود و اقدام دستگاه قضایی باید آخرین راهحل
باشد ،در خصوص ترک فعل دستگاههای اجرایی مسئول حوزه
صنعت ،گفت :مسئوالن اجرایی اگر به وظایفی که هیئتوزیران یا
سران قوا در بحث تنظیم بازار به آنها محول کردهاندعمل نکنند،
دستگاه قضایی وارد میشود.

◾

◾احتکار خودرو با وجود انحصار بازار
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس
درباره تکرار پدیده احتکار خودرو در دو سال گذشته ،همچنین
ضــرورت برخورد با کمکاری و ترک فعل دستگاههای اجرایی
بــاالدســت خ ــودروس ــازان بــه دلــیــل نــبــود نــظــارت بــر عملکرد
آنها ،با اشاره به احضار مدیران دو شرکت اصلی خودروساز
کشور به دلیل توقف هزاران دستگاه خودرو در پارکینگهای
آنهــا ،گفت :بهتازگی بازرسان ما از شرکتهای خودروساز

◾

◾بازداشت کالهبردار ۲هزارو 500میلیاردی
س ــردار ه ــادی شــیــرزاد از بــازداشــت یکی از متهمان
کالهبرداری 2هزارو 500میلیاردی در یکی از فرودگاههای
بینالمللی کشور خبر داد .به گــزارش تسنیم ،رئیس
پلیس بینالملل انتظامی افـ ــزود :ای ــن ف ــرد یکی از
سردستههای گروه جعل و کالهبرداری خارج از کشور
است که روز گذشته هنگام ورود به کشور بازداشت و
تحویل مقام قضایی شد.
رفع خالف او را در بازداشت نگه دارد .آنقدر مسامحه
شد تا امروز شاهد این بحران هستیم.
 9220000239قیمت برنج پی در پی در حال افزایش
است ،طوری که کم مانده رکورد را بشکند .چرا جلو
این سیر صعودی و سرسامآور گرفته نمیشود؟

یادداشت
میراث سردار

از نام قاسم وحشت دارند

گفتوگو
در حاشيه

◾

◾پیگیری وضع سیلزدگان توسط رئیس جمهور
روز گذشته علی اکبر محرابیان وزیــرنــیــرو بــه عنوان
نماینده ویژه رئیس جمهور مأمور شد ضمن بازدید از
مناطق سیلزده استانهای جنوبی ،گزارشی از آخرین
اقدامات صــورت گرفته بــرای امدادرسانی ارائــه نماید.
به گــزارش مهر ،احمد وحیدی وزیــر کشور نیز دستور
بسیج امکانات برای حمایت از مردم مناطق سیل زده
را صادر کرد.

با حذف اسم و تصویر سردار سلیمانی در اینستاگرام بار دیگر استفاده ابزاری غرب از «حقوق بشر» خودنمایی کرد

◾
خبـر

◾

◾ 4.5میلیون متر مکعب گاز روزانه آورده سوآپ
جــواد اوجــی وزیــر نفت روز گذشته در گفت وگــوی
تلویزیونی درباره آخرین وضعیت سوآپ گازی اظهار
کــرد :ق ــرارداد ســوآپ گــاز با کشورهای ترکمنستان و
جمهوری آذربایجان امضا و اجرایی شده اســت .به
گزارش ایرنا وی افزود :سوآپ از 13دی ماه آغاز شد و
تا کنون روزانــه افــزون بر  4/5میلیون متر مکعب گاز
دریافت میکنیم.
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◾

◾مجازات جایگزین شامل اخاللگران اقتصادی نمیشود
وی دربــاره چهار دستورالعمل ابالغی رئیس قوه قضائیه دربــاره
مجازات جایگزین حبس و رفتار با زندانیان هم بابیان اینکه تأکید
رئیس قوه بر مجازات جایگزین حبس بر مبنای اسناد باالدستی
نظام است ،خاطرنشان کرد :کسانی مشمول این دستور هستند که
مخالن در نظم و امنیت نباشند .در رابطه با افرادی که سن باال داشته
و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار باشند بهتر است از
مجازات جایگزین استفاده شود.

مهدی زارع-روزنامه نگار
ی ــک ب ــار دیــگــر س ــال ــروز شــهــادت
جهان پهلوان ایرانی را پرشور گرامی
داشتیم؛ گریه کردیم ،لبخند زدیم و احساس
غــرور کردیم .اما این شور اگر به معرفت ما از
حاجقاسم منتهی نشود ،چه فایدهای دارد؟ در
این نوشتار بنا دارم بخشی از میراث سردار که
بین ما به ودیعت گذاشت را بررسی کنم و در
همین ابتدا هم بگویم که ایــن چند خط همه
ماجرا نیست .اما «آب دریا را اگر نتوان کشید /
هم به قدر تشنگی بتوان چشید».
 -1خط تقابل پررنگ و مشخص .تاریخ جهان،
تاریخ تقابل خیر و شر بوده و هست .گاهی هم شر
بر عالم مستولی شده است ،هرچند میدانیم که
در بیشتر ازمنه ،تاریخ را پیامبران الهی نوشتهاند
و ایــن ادی ــان الهی بــودهانــد کــه غالب شــدهانــد.
اما اکنون در زمانهای هستیم که دنیا ،دورهای
از استیالی شــر را تجربه کــرده اســت .بــا وقــوع
انقالب اسالمی وارد دوره بحرانی تاریخ شدیم
و در اینچنین زمانهایی خط تقابل بین خیر و
شر کمرنگ میشود .به این معنا که بسیار اتفاق
میافتد در درون جبهه خیر عدهای به مبارزه شک
میکنند و قــدرت تشخیص دشمن واقعی را از
دست میدهند .پهلوان سلیمانی در دوره حیات
دنیوی خــود و همچنین با ماجرای شهادتش،
خط تقابل را پررنگ کرد .او از ایسمها و گروهها
و نحلهها و جریانها عبور کرد و مستقیم با رهبر
جبهه شر درگیر شد و سرانجام هم توسط همو
بهباور خودش حذف شد .غافل از اینکه با حذف
سلیمانی ،خط تقابل در پررنگترین وضعیت
خــود ق ــرار گــرفــت و حــاال دیــگــر جبههبندیها
مشخصتر شده است و از همین نقطه عزیمت
به دومین میراث حاجقاسم میرسیم.
 -2پــادشــاه لخت اســت .حــاج قاسم بهدست
چه کسی به شهادت رسید؟ کسانی او را حذف
کردند که داعیه مقابله با تروریسم و داعیه
دموکراسی و داعیه تمدن و گرامیداشتن آزادی
انسان دارند .بهگواه همه انسانهای آزاده جهان،
حاجقاسم بیشاز هرشخص دیگری برای از بین
بردن تروریسم در منطقه تالش کرد .اینجاست
کــه حــاجقــاســم بــا شــهــادت خ ــودش ،پــردههــای
نفاق و دورویی را از چهره ابرقدرتها میاندازد و
پادشاهان لخت را به همه دنیا نشان میدهد.
 -3وحــدت در جهان متکثر .در معانی والیت
گفتهاند یکی از آنها پیوستگی و درهمتنیدگی
اعضای یک گــروه یا جامعه اســت .هرچه این
درهمتنیدگی بیشتر باشد ،دوری اعضای این
جامعه از غیر خودی بیشتر میشود .میشود
گفت ،والیــت ،قالب هویت است .والیت البته
در ذات خود معنایی مثبت یا منفی نــدارد .چه
اینکه قرآن هم از والیت طاغوت حرف میزند و
هم از والیت هللا .حاج قاسم با حیات و شهادت
خود ،همچون سیمانی که آجرهای بنا را روی هم
نگه می دارد ،آدمها را بههم پیوند دهد ،ریشههای
هویتی مردم در همه جهان را نمایان کرد .او آدمها
را دوبخش کــرد؛ گروهی که علیه امپریالیسم
شیطانی هستند و ای ـنهــا همه بــاهــم والیــت
دارنــد و گروهی که موافق امپریالیسم هستند
و اینها هم باهم والیت دارنــد .اینکه من و شما
میتوانیمباالکساندردوگینروسیومیکواالس
ایرلندی و اوا مورالس کومونیسم و حتی گردون
داف آمریکایی و خاخام واس یهودی احساس
نزدیکیوهممشربیکنیمدرنتیجههمینهویت
مشترک است که توسط حاج قاسم ایجاد شده و
باید آن را میراث او در نظر گرفت.
 -4عــزت به ای ــران تحقیر شــده بــرمـیگــردد .در
تاریخ 200ســالــه ای ــران یا بهتر اســت بگوییم از
ابــتــدای قاجار تا انتهای پهلوی ،جامعه ایــران
همواره تحقیر شده است .جدا شدن بخشهایی
از کشور در برهههای مختلف ،تقویت روحیه
«ایرانی نمیتواند» توسط پادشاهان مختلف این
سرزمین ،وابستگی اقتصادی به غرب و  ...همگی
زمینه تحقیر ایرانیان در این  200سال را فراهم
کرده است .با انقالب اسالمی جامعه ایرانی یاد
گرفت میتواند دستش را بهزانو بزند و بلند شود.
هرچند دشمن در طول سالیان پس از انقالب
تالش کرده با درگیریها و تنافضهای مختلف
جامعه را متشتت کند ،امــا حیات و شهادت
ســردار یادمان آورد ایرانی عزیز است .جالبتر
اینکه جامعه ایرانی هم به این تذکر سردار واکنش
نشاندادودیدیمومیبینیمکهدرمراسمتشییع
پیکر پاکش همه مــردم ایــران از هر گــروه ،نحله،
جریان ،قشر و طبقهای جمع شدند و با بغض در
گلو ،احساس غرور کردند.

